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You have insured your car properly. 
How about your income?

“Become a member of Unionen then 
our income insurance is included.

With that you get up to 80 per cent of 
income for 150 days between jobs. 

If you are only member of a public 
unemployment insurance fund then 
you maximum get around 11,000 sek
per month after tax.”

Malmö, on a local bus, 2014
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1. Ghent system in Sweden
2. Three decades of retrenchment of public UI

- Decline in generosity

- Changes in risk-pooling principle and decrease in coverage

- Falling benefit recipiency rate

3. Silent institutionalization of complementary benefits
- Occupational pillar: bilateral collective agreements

- Private pillar: complementary income insurance schemes

4. Distinct path to multi-pillarization
5. Renewed Ghent logic and its distributive implications



The Ghent system in Sweden
• Originated from Ghent in Belgium in the early 19C

• Voluntary membership, administered by union-linked 
unemployment insurance funds

• Supervision and regulation by the state

• High level of state-subsidy for benefit payment

• Basic (flat-rate) benefits for non-members

• “Social democratization” (Goul Andersen, 2012) of a voluntary 
insurance system

• Few countries retaining the Ghent – Sweden, Finland, Denmark, 
Belgium (partial): Associated with high unionization, the so-
called “Ghent effect”

• Three decades of retrenchment in benefit generosity and 
recipiency rate since the early 1990s



Continued erosion of income replacement principle 
in public UI. Source: IAF, SCB.



Share of state subsidy and membership fees as 
financing sources of public UI benefit 
payments. Source: IAF.



Changes in membership fees for selected 
unemployment insurance funds. Source: IAF.



Changes in union density reflecting the changes in the 
insurance fund membership fees. Source: Kjellberg (2017b, p. 54)



Number of unemployed receiving earnings-related and basic 
insurance benefits and activity grants, 1999-2016. 
Source: IAF and PES.



Multi-pillarization 



Silent institutionalization of occupational pillar –
Employment Transition Agreements (ETAs)





Emergence and expansion of private pillar –
Complementary income insurance schemes





Illustration of benefit level with complementary 
income insurance benefits
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Institutional legacies of Ghent system shaping 
the path to multi-pillarization

• The reforms (2006-8) under the conservative government 
weakening the public UI hit the different insurance funds in 
varying degree in terms of membership loss, directly affecting 
the coverage of the public pillar

• Development of the complementary pillars also varied among 
the different union collectives, with the third pillar especially 
reinforcing the Ghent logic: renewed linkage between union 
membership and unemployment protection

• Unions involved in all three pillars of unemployment benefit 
provision today: mediating risk privatization but at the same 
time reinforcing the differentiated risk protection



Implication of strengthened Ghent logic in 
the age of dualization

• While institutionalization of both occupational and private pillars 
has been extensive and the similarities are striking, there is a 
clear tendency that the most extensive complementary 
unemployment protection has developed for the group of 
workers facing the least unemployment risk, i.e., white-collar 
and professional workers with higher educations

• The Ghent logic continues, but for the complementary pillars 
there is no state intervention making the risk protection more 
equal; thus leading to a lesser extent of collectivization of risk 
and a greater resemblance to the commercial insurance logics

• Segmented, differentiated income protection and possibly 
emerging political ambivalence among the union collectives 

•



Feedback effects between pillars and 
potential issues
• Unions, especially the ones that have utilized the complementary 

income insurance schemes successfully in membership 
recruitment, are likely to have a rather moderate (or limited) 
support for betterment of the public UI in terms of generosity

• Concrete example of how the existence of the third pillar might 
have affected the negotiation of the second pillar

• Unions involved in all three pillars – resource effective? Blurry 
distinction between the second and third pillar in terms of benefit 
schemes

• Public discussion about unemployment protection dis-
proportionally focused on the public pillar only
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FORSKNING

JAYEON LINDELLEE disputerade ny-
ligen på Socialhögskolan i Lund med 
en avhandling om fackförbundens roll 
i arbetslöshetsersättningssystemet. 
Hon har studerat fackliga inkomst-
försäkringar och de tre pelare som 
ersättningssystemet vid arbetslöshet 
vilar på. Fackförbunden är mycket 
inblandade i alla tre, är en av slutsat-
serna:

 I den statliga pelaren, med sina 
arbets lös hets kassor.

 I den avtalsbaserade pelaren, med 
sina bilaterala omställningsavtal med 
arbetsgivarorganisationerna.

 I den privata pelaren, med sina 
medlemsbaserade, kompletterande 
inkomstförsäkringar.

– Jag fick idén efter att ha sett Uni-
onens reklam om sin inkomstförsäk-
ring 2012, säger hon.

JAYEON LINDELLEE ÄR uppväxt 
i Korea med statlig obligatorisk a-
kassa och betydligt svagare fack-
förbund. Hon fascinerades av den 
svenska arbetsmarknadsmodellen, 
där parternas roll inte bara är stor när 
det gäller regleringen av olika arbets-
marknadsfrågor, utan även genom 
att fackförbunden erbjuder komplet-
terande försäkringar enbart till med-
lemmarna.

– Det är ett väldigt sällsynt feno-
men globalt. Det är också en ganska 
unik utveckling att de fackliga in-
komstförsäkringarna och även om-
ställningsavtalen blivit fler över tid, 
säger Jayeon Lindellee.

Men de kompletterande försäk-
ringarna omfattar bara dem som är 
medlemmar i ett fackförbund och har 
rätt till maxbelopp från den allmänna 
a-kassan.

FORSKARE OROAS ÖVER  
FACKLIG ANSLUTNINGSGRAD

GENTSYSTEMET – DÖPT EFTER STADEN GENT

Gentsystemet är en princip för 
arbetslöshetsförsäkring. Den 
innebär att försäkringen admi-
nistreras av en fackförening, 
medan staten svarar för en del 
av försäkringens finansiering. 

Systemet är döpt efter staden 
Gent i Belgien, där det först in-
troducerades.

Gentsystemet infördes i Sveri-
ge 1935 och tillämpas i stort sett 
fortfarande. Det tillämpas också 

i Danmark, Finland och Island, 
och delvis i Belgien. Den nära 
kopplingen mellan fackförbund 
och arbetslöshetsförsäkring gör 
att systemet bidrar till en hög 
facklig anslutningsgrad.

– Tanken var aldrig att dessa för-
säkringar även skulle omfatta dem 
som inte når upp till maxbeloppet. Två 
tredjedelar av alla arbetslösa får inte 
heller någon a-kassa. För dem funge-
rar inte det nuvarande systemet, säger 
Jayeon Lindellee.

HON HAR TITTAT närmare på han-
delsanställda, en av grupperna där ris-
ken för att bli arbetslös är hög.

– Där är det fler med otrygga an-
ställningar och ofrivilliga deltidsan-
ställningar jämfört med akademiker 
och tjänstemän.

En enkät hon gjorde bland ett 
tusental handelsanställda visar att 
många upplever att kvalificerings-
villkor och administrativa procedurer 
känns betungande. Och att det är van-
ligt att röra sig mellan osäkra tillfäl-
liga anställningar och arbetslöshets-
systemet. Särskilt de deltidsanställda 
upplever en flytande gräns mellan att 
vara arbetslös och i olika flexibla an-
ställningar, enligt enkäten.

– Det synliggör kontrasten mel-
lan den stela institutionella ramen för 
försäkringen och de alltmer flexibla 
arbetsförhållanden som många i dag 
har.

LO:s minskande organiseringsgrad 
under de senaste tio åren talar för att 

det i framtiden blir en ökad polarise-
ring i arbetslöshetsförsäkringssyste-
met, menar Jayeon Lindellee.

Hon konstaterar att fackförbunden 
också spelar en stor roll i hur politiken 
kring a-kassan formas.

– De fortsätter arbeta för att höja 
taket på a-kassan så att den fungerar 
bra. Samtidigt kanske de inte tacklar 
problemen ordentligt för dem som 
missgynnas av dagens system, de ar-
betslösa. De är en minoritetsgrupp 
i löntagargruppen.

ALLIANSEN TOG BORT avdragsrätten 
för fackavgiften och a-kasseavgiften 
2007. Bara avdragsrätten för fack-
avgiften återställdes 2014-2015 av den 
socialdemokratiska regeringen.

– Nu vill de borgerliga partierna 
ta bort den igen och sänka taket i a-
kassan. Den politiska debatten visar 
hur infekterade frågorna är. De har 
inte ändrat sig särskilt mycket sedan 
1930-talet, när det så kallade Gent-
systemet infördes i Sverige, säger 
Jayeon Lindellee och lägger till:

– Eftersom systemet vilar på frivil-
ligt medlemskap är statens roll att 
stödja även medlemskap för de sva-
gare grupperna viktigt för att arbets-
löshetsförsäkringen ska fungera för 
alla.  B

Oro. Fackliga trygghetsförsäkringar rimmar illa med otrygga 
anställningar. Det anser forskaren Jayeon Lindellee.
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